
   
 
 
 

 
 

LÁTNIVALÓK PROGRAMOK A KÖRNYÉKRŐL 
 
 

Várpalota 
 
Thury-vár 

 
www.thuryvar.hu  
 
Aktuális kiállítások: vármakettek, építés történeti kiállítás, 
Heindrich Fanni grafikus kiállítása, várkiállítás, szabaduló szoba 
 
 

 
 
A Trianon Múzeum felújítás miatt nem látogatható! 
 
 

Veszprém 
 
Állatkert  
 

 www.veszpzoo.hu  
A 8. sz főútról kis ívben jobbra kanyarodva a Tapolcai elágazó 
utáni úton (közúti táblákkal jelölve). 
 

 
 

 
 

Laczkó Dezső Múzeum 
 

FÉNYBEN TÜNDÖKLŐ – Válogatás a Laczkó Dezső Múzeum 
kortárs üvegművészeti gyűjteményéből 
 

 
 
 

 
Hősök Kapuja Látogatóközpont 
www.ldm.hu/ 

http://www.thuryvar.hu/
http://www.veszpzoo.hu/
http://www.ldm.hu/


 
Veszprémi Tűztorony 
www.ldm.hu/hu/tuztorony 

 
Művészetek Háza 
www.muveszetekhaza.hu 

 
 

Tés 
 
Túra a Tési kilátóhoz (Tés) 
 
A 2014. évben átadott kilátó Tés község belterületétől északra található. A 

nagykiterjedésű bükkerdő területének peremét az Országos Kék 
Túra tárja fel, a terület látnivalóiból azonban nagyon kevés 
információhoz jutottak mindeddig. A Keleti-Bakony egyik szép 
panorámát nyújtó pontjának közelében a 18,48 m magas kilátó, 
valamint a 8 állomásból álló erdőismereti tanösvény épült. 
 

A tési szélmalmok a verseny hétvégéjén szabadság miatt nem 
látogathatóak! 
 
 

Jásd 
 
Gaja-patak, Római-fürdő (Bakonynána - Jásd)  
 
A szurdokban erdei pihenők, tűzrakó helyek várják a 
természetjárókat. Mintha nem is Magyarországon lennénk! 
2007-ben az Országos Kék-túra útvonal 10 legszebb szakasza 
közé választották. 
 
 
Történelem, Márkus vára  
 
Aki a régmúlt idők nyomai után érdeklődik, a Kék-túra útvonalán megkeresheti Márkus 
várát, az avar sáncok nyomait. A Jásdi Szent-kút után a 2. villanyoszlopnál kell balra 
bemenni az erdőbe, kb. 150 m-re már láthatóak a félkör alakú vármaradványok. 
 
Szent-kút  

A Szent-kút (az út táblákkal kijelölt) egész évben nyitott 
kapukkal várja az odalátogatókat. A búcsújáróhelyen, jó 
időben, a jeles egyházi napokon, így főként a két búcsú 
napon szabadtéri szent misét celebrálnak a hívőknek. A 
forrás pedig egész évben a gyógyulni vágyók 
rendelkezésére áll. Kálváriája, miséző helye, Mária szobra 
biztosan lenyűgözi az odalátogatókat.  

A Szent-kút a Mária Zarándok Út egyik állomása.  

 

 

http://www.ldm.hu/hu/tuztorony
http://www.muveszetekhaza.hu/


Tájház  
 

A falu közepén található a község tájháza, melyben szinte 
kéthavonta az állandó kiállító tér mellett tematikus kiállításokat 
is megnézhetnek vendégeink. A falu közepén a kishídnál 
található. Nálunk minden megfogható, kipróbálható.  
(Kossuth u. 67.) 

 
 
 
Extra bónusz:  
 
Veszprém  
 

Koncertek + Rozé, Rizling és Jazz napok 
 

2020.08.21., péntek 20:00-23:00 - 30Y. huszadik  
2020.08.22., szombat 19:00-22:00 - Horváth Tamás koncert  
 
veszpreminfo.hu/record/presszokert-koncertsorozat-a-veszpremi-varban 
veszpremfest.hu/programok/roze-rizling-es-jazz-napok  
 
 

 
Szép emlékeket kívánunk! 

 

 

 

 

https://veszpreminfo.hu/record/presszokert-koncertsorozat-a-veszpremi-varban
https://veszpremfest.hu/programok/roze-rizling-es-jazz-napok

